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Van Hoorne Entertainment 

Theater 

Retail en Merchandise Events 

Meet & Greets Televisie Park-entertainment 

Themapark 





Van Ooievaarsdorp naar Avonturenboerderij 



2 - 10 jaar 

Kern: 5 jaar 

Groep 2 

Doelgroep 



Hollands 
landleven 

(Alblasserwaard)  

Spelen 
Ontdekken  

Leren 

Oorsprong 
Traditie 

Sentiment 

Natuur 

Dieren 

Profiel 

Kennismaken 
agrarische  

leven  

Duurzaam 





Impressie  





Avonturenboerderij Molenwaard  

Gastvrijheid!  

Recensies 
4,9***** 

 Erg leuke plek. Vriendelijk personeel en leuke doe-dingen voor de kids. 

 Ontzettend leuk en leerzaam voor de kleintjes. Lief en behulpzaam 
personeel en het park is leuk opgezet en aangekleed. De dieren zitten 
er netjes bij en m'n dochter heeft d'r ogen uitgekeken! 

 Superleuk en leerzaam! Ook voor de papa's en mama's. Wat opvalt is 
dat het personeel zo ontzettend vriendelijk en behulpzaam is. Een 
echte aanrader en wij komen zéker terug! 

 Onze zoon voelde zich een echte boer en kan niet wachten tot we 
teruggaan.  

 Wat een gezellige, vriendelijke en leuke plek om naar toe te gaan. 
Vriendelijk personeel, leuk entertainment.  

Unieke 
combinatie! 



Ambachtelijk 
Streek  

Biologisch 

Reizend Eetfestijn: 
foodtrucks en  

mobiele punten 

Horeca   

Restaurant 

Picknicken 

70% van  
wat we 

serveren uit 
de streek 



Bezoekersinfo   

Jonge gezinnen, 
opa’s en oma’s 

Dagrecreatie 
buiten 

Verblijf:  
4,5 uur 

110.000 
bezoekers 

Max. afstand 
100 km 

Stedeling & 
1800 

abonnementen 



Dieren 

Boerentheater 
& Boerenkar- 
theatershows  

 

Ponyrijden 
Bootje varen  
Tractor rijden  

Thema- 
maanden 

Variërend 
educatief 

programma 

Entertainment en activiteiten  



Verwachting?  

We houden de bezoekers niet 
tegen.  

Landleven en oorsprong 
onverminderd populair.  

140.000 bezoekers in 2019. 

Doelgroep en rijafstand zitten 
potentieel op max. 200.000 
bezoekers.  



Ze komen! 

Vooruit denken 
maakt duurzaam 

Economische 
pijler 

Toeristische ontwikkeling   

Faciliteren om  
het beheersbaar  

te houden  



Agrarisch  

Streekeigen 

Kleinschalig 

Geïsoleerd  

Passend in de regio 



Educatie 

15 vaste 
werknemers 45 

oproepkrachten 

1,5 miljoen  
terug de 

Alblasserwaard in  

Stages | 
Avres | ASVZ  

Wat heeft de regio eraan?  



Ontwikkeling park  

Watereducatie/attractie  

Energie-educatie/attractie 

Horecafaciliteiten  

Parkeeroplossingen  

Openbaar vervoer  

Toevoeging van dagbesteding   



Producten  
uit de regio  

Educatie  
We kunnen maar één 

generatie echt  
duurzaam maken!  

Voor iedereen 
een plek!  

Nieuwbouw 
Duurzaam 

Plek voor 
natuur! 

Duurzaam? 



Duurzaam? Zegt u het maar…. 


